
Städer – en hållbarhetsutmaning 

Denna tvärvetenskapliga kurs kommer att utforska utmaningarna med hållbar urbanisering 

utifrån ett systemperspektiv som kombinerar och integrerar ekologiska, sociala och tekniska 

aspekter. Ett särskilt fokus ligger på stadens mindre bebyggda delar – grön och blå 

infrastruktur. Denna har stor potential att stödja städers anpassning till klimatförändringar – 

t.ex. genom att minska översvämningsrisker och mildra effekterna av värmeböljor, och 

samtidigt erbjuda grönskande platser för fysisk aktivitet, mental återhämtning och andra 

sociala syften. Kursen tar upp och diskuterar tillgång och förvaltande av natur i och utanför 

staden, hur man genom ett grönt fokus också kan arbeta med sociala frågor och dessutom 

bygga in resiliens i systemet. Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande 

diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa 

begrepp. Vi erbjuder föreläsningar från ledande forskare på Stockholms universitet, 

perspektiv och reflektioner från praktiker samt gott om möjligheter att diskutera och lära av 

varandra och våra olika erfarenheter. Kopplingar mellan vetenskap och policy/praktik betonas 

under hela kursen och grundläggande teori används främst för att motivera och vägleda 

tillämpning. Städer - en hållbarhetsutmaning ger insikter om de stora sammanhang som 

formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess 

grundläggande frågor som miljö, stadsutveckling, demokrati, klimatförändringar, samt lokal 

och global förändring. 

Kursupplägg 

Kursen kommer ge dig en bättre förståelse för de många frågor stadsutveckling måste hantera 

och balansera samt ge dig en systemmodell som du kan använda för att koppla ihop olika 

frågor och se bortom det uppenbara. Du kommer att få en bättre förståelse för hur olika 

aktörer i olika roller kan verka för förändring och därmed göra skillnad. Du kommer att lära 

dig att omsätta teori i handling och få en idé om hur tvärvetenskaplig kunskap skapas och hur 

dess lärandeprocesser kan bedrivas. 

Kursen är listad som “avancerad”, men den vänder sig lika mycket till dig med praktisk 

erfarenhet och intresse i hållbarhetsfrågor och stadsutveckling. Det är en orienteringskurs som 

främst syftar till att reflektera över vilka frågor vi ställer och var vi letar efter svaren. För att 

bättre förstå ”hur” erbjuder Stockholm Resilience Centre flera andra kurser med mer till för 

att utforska olika metoder och verktyg. 

Kursen kommer att ges helt på distans under HT 2020. 

FM: 10-12 

EM: 13:15-15:15 

Schema 

Nov 30. FM Välkomna och vad är SRC, kursupplägg och examination (Erik, Johan L., 

Miriam/Cornelia) 

EM Hållbarhetsutmaningen från ett SES-perspektiv (föreläsning, Erik)  

Dec 1.   FM Biosfärens roll – ekosystemtjänster (föreläsning, Erik)  

  EM Läsning 



Dec 2.   FM Historiska rötter och städer i Antropocen (föreläsning, Thomas) 

  EM Vår plats på jorden, en internationell reflektion  

    

Dec. 3.  FM Globala matsystem och andra storskaliga kopplingar (föreläsning, Lisa)  

  EM Fotoövning – vad är naturen för dig? (övning, Erik och Johan L.) 

Dec 4.  FM Staden – grön, smart och öppen för alla? (föreläsning, Erik, Stephan och Art)  

EM Panel – vad är hållbarhet? (diskussionspanel – Erik (miljö), Lukas 

(kulturgeografi), Cecilia (psykologi), Olle (filosofi))  

Dec 7.  FM Aktören i fokus, gemensamt kunskapande (föreläsning, Ellika och Erik) 

EM Transformation och dess olika vägar (workshop, Per or Michelle-Lee)  

Dec 8.   FM Planering och förvaltning (föreläsning, Erik och Sara)  

EM Panel – förvaltar-aktörsperspektiv på Stockholm (Peter från Stockholm Stad, 

någon politiker, Magnus från Calluna, Ivana Kildsgaard från Tengbom 

(arkitektkontor), studenter m.fl. 

Dec. 9.  FM Exkursion och diskussion (TBD) 

  EM Läsning, förberedelser för slutseminariet 

Dec. 10.  FM Alternativa framtider – visioner och scenarier (föreläsning, Jan) 

  EM Scenarioövning (Jan)  

Dec 11. FM Frågor och svar (ev. panel med föreläsarna)  

  EM Läsning, förberedelser för slutseminariet 

Dag 14.   Läsning, förberedelser för slutseminariet 

Dag 15. EM Slutseminarium (inkl. inlämning av uppgift, Erik, Art och Johan)  

 

Föreläsare: Erik Andersson (kursledare), Johan Landenmark (kursassistent), Stephan Barthel, Sara 

Borgström, Artur Branny, Lisa Deutsch, Thomas Elmqvist, Johan Enqvist, Ellika Hermansson 

Török, Ivana Kilsgård, Jan Kuiper, Vanessa Masterson, Per Olsson/Michele-Lee Moore, Maria 

Schewenius, Lukas Smas, Cecilia Stenfors, Olle Torpman, Magnus Tuvendal, Peter Wiborn 

 


